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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف     
 األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية     
 الدورة اخلامسة واألربعون    

 ٢٠٠٨فرباير  / شباط٢٢-١١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت       ١٢البند 

 األجسام القريبة من األرض   
 

 األجسام القريبة من األرض        

-٢٠٠٧(ألجسام القريبة من األرض               التقرير املؤقت لفريق العمل املعين با                
٢٠٠٨( 

 مقدمة   -أوالً  

 الصادرة      ١٤أنشئ فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض استجابة للتوصية            - ١
عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض                         

 :حيات التالية  وأُسندت له الصال   ) اليونيسبيس الثالث   (السلمية  

استعراض مضمون اجلهود اجلارية يف ميدان األجسام القريبة من األرض                          )أ( 
 وبنية هذه اجلهود وكيفية تنظيميها؛    

حتديد ما يوجد يف العمل اجلاري من ثغرات يتطلب سدها مزيداً من                    )ب( 
 أو ميكن لبلدان أو منظمات أخرى أن تساهم يف ذلك؛           /التنسيق و

 . لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخصصة         اقتراح خطوات    )ج( 
__________ 

 *  A/AC.105/C.1/L.293. 
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وأحاطت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية علماً مع االرتياح يف                     - ٢
، بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل املعين باألجسام                ٢٠٠٧دورا اخلمسني، يف عام         

ية والتقنية، وفريق العمل املعين باألجسام القريبة       القريبة من األرض، التابع للجنة الفرعية العلم     
 : )١(٢٠١٠-٢٠٠٨من األرض، وأقرت خطة العمل التالية اجلديدة املتعددة السنوات للفترة                

مواصلة العمل فيما بني الدورات والنظر يف التقارير املقدمة استجابة للطلب              ٢٠٠٨
األجسام القريبة من   السنوي للحصول على معلومات عن األنشطة ذات الصلة ب         

وسوف تركِّز العروض اإليضاحية على النشاط التعاوين على كل من            . األرض  
الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف جمال رصد األجسام القريبة من األرض              

ويف حني أنه حيرز قدر كبري من التقدم من أجل بلوغ األهداف احلالية              . وحتليلها
لنظر، ال تزال هناك حاجة إىل حتسني تنسيق عمليات              وأن هناك أهدافاً جديدة قيد ا        

حتديث التقرير املؤقت لفريق العمل املعين         . الرصد وضمان املتابعة يف حينها     
 .باألجسام القريبة من األرض     

مواصلة تقدمي تقارير سنوية عن األنشطة املضطلع ا يف جمال األجسام القريبة من                   ٢٠٠٩
ا بني الدورات حتضرياً للموضوع احملوري لعام           األرض وعن العمل املضطلع به فيم       

، الذي سيتضمن حتديثاً ملهام البعثات املتعلقة باألجسام القريبة من األرض                     ٢٠٠٩
وتقدمي برنامج عام ملشاريع اإلجراءات املتصلة بالتصدي للتهديد على الصعيد               

 .استعراض التقرير املؤقت وحتديثه       . الدويل

واستعراض     ) أو االتفاق عليها   (ية للتصدي للتهديد  مواصلة صوغ اإلجراءات الدول         2010
استعراض التقرير املؤقت        . التقدم احملرز يف التعاون يف جمال رصد تلك األجسام              

 .وحتديثه

وهذا التقرير املؤقت خالصة وضعت استناداً إىل املدخالت الواردة من أعضاء يف                       - ٣
، وهو مبثابة حتديث       ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض للفتر      

وهو يتناول ). A/AC.105/C.1/L.290 (٢٠٠٧-٢٠٠٦لتقريره املؤقت السابق عن الفترة       
األنشطة واملسائل املتعلقة باخلطر الذي تنطوي عليه األجسام القريبة من األرض، وفهم اخلطر                  

ت فريق العمل،     ووفقاً لصالحيا  . الذي تشكله والتدابري الالزمة للتخفيف من ذلك اخلطر            
يتوقّع صدور تقرير مؤقت حمدث كل سنة، يعطي صورة عن حالة املعرفة واألنشطة ذات                
الصلة والتوافق العام يف اآلراء بشأن ترتيب أولويات املسائل اليت سوف تعاجل واحللول                

 وميكن االضطالع على وصف أكثر تفصيالً لألنشطة يف التقارير الوطنية السنوية             . املمكنة هلا 
__________ 

 .١٣٨، الفقرة )A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم    )١(
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اليت تقدمها الدول األعضاء إىل اللجنة ويف العروض اإليضاحية اليت يقدمها أعضاء اللجنة                
 .واملراقبون فيها أثناء الدورات السنوية للجنة الفرعية       

 التقرير املؤقت لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض                  -ثانيا  

 ن بعد   كشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائصها ع                             -ألف   
اخلطوة األوىل يف معاجلة اخلطر الذي يشكِّله جسم قريب من األرض هي كشف                      - ٤

وتقدم الواليات املتحدة األمريكية أكرب        . وجوده واستقراء حجمه من مساره ونصوعه     
فربنامج األجسام القريبة     . مسامهة يف جمال كشف هذه األجسام وحتديد خصائصها عن بعد           

اخلاصة بالواليات املتحدة        ) ناسا(ة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء         من األرض، التابع لإلدار       
األمريكية يقوم بتمويل مخسة أفرقة حبث عن األجسام القريبة من األرض من أجل تشغيل         
تسعة مقاريب ماسحة منفصلة ذات عدسات يبلغ قطرها متراً واحداً يف خمتلف أحناء اجلنوب                        

وتستطيع هذه املقاريب        . احد من هذا احلجم يف أستراليا      الغريب للواليات املتحدة ومقراب و      
وترد فيما يلي قائمة ذه األفرقة اخلمسة          . ٢٠كشف أجسام يصل قدرها يف املتوسط إىل          

 :ومبواقعها على شبكة اإلنترنت اليت حتتوي على املزيد من املعلومات             

كواكب يف    التابع ملخترب حبوث القمر وال       ) Spacewatch(مشروع سبيسواتش      )أ( 
جامعــة أريزونا، وهــو يعـــىن بتشغيــل مقرابني موجوديـــن على جبــل كيــت، بأريزونا                       

) http://spacewatch.lpl.arizona.edu( ؛ 

برنامج تعقّب الكويكبات القريبة من األرض التابع ملخترب الدفع النفثي يف                 )ب( 
قراب يف مرصد بالومار بكاليفورنيا       ناسا، وهو يعىن بتشغيل كامريا كشف مركّبة على م     

) http://neat.jpl.nasa.gov( ؛ 

مشروع لينكولن لبحوث الكويكبات القريبة من األرض التابع ملخترب        )ج( 
لينكولن يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مبوجب عقد ممول من ناسا ومربم مع القوات                

يــل مقرابـيـن قــرب ســوكــورو، بنيومكســيكــو          اجلويــة للواليـات املتحــدة، وهــو يعىن بتشغ      
)http://www.ll.mit.edu/LINEAR.( 

مشروع البحث عن األجسام القريبة من األرض، ويعىن به مرصد لووال                       )د( 
 مــن املتـــر    ٠,٦قــرب فالغسـتاف بأريزونـا، ويشــغل مقرابـاً واســع حقــل الرؤيـــة قطـــره                       

)http://asteroid.lowell.edu/asteroid/loneos/loneos.html(؛ 
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مشروع كاتالينا ملسح السماء، وينفّذه فريق مستقل يف خمترب حبوث القمر               )هـ( 
والكواكب التابع جلامعة أريزونا، وهو يعىن بتشغيل مقرابني على جبل ليمون بأريزونا،                

وهو يوجد يف مرصد سايدينغ      ومقراب يَعد األول يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية،           
 ).http://www.lpl.arizona.edu/css(سربينغ، بأستراليا  

كما تشغل الواليات املتحدة رادارين كوكبيني قادرين على رصد األجسام القريبة                    - ٥
وفيما خيص حتديد مدارات األجسام اليت تظهر مرة واحدة ويكون قوس بياناا                    . من األرض  

انات الرادارية بالغة القوة يف خفض حاالت عدم اليقني بشأن املدارات؛                    قصرياً، تَعد البي  
فعمليات الرصد بالرادار تستطيع أن تزيد من القدرة على التنبؤ باملدارات إىل حنو أربعة                            
أضعاف ونصف الضعف مقارنة باحللول اليت تقتصر على استخدام الرصد البصري يف حتديد                     

يف كاليفورنيا اجلنوبية، يف صحراء موهايف، وهو يستخدم          ويقع رادار غولدستون        . املدارات    
 مترا واجملهز حالياً جبهاز        ٧٠هوائي شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسا، الذي يبلغ قطره        

ويستطيع هذا الرادار أن يستقبل اإلشارات على هذا اهلوائي                .  كيلوواط ٤٥٠إرسال قدرته  
وملا كان اهلوائي قابالً للتوجيه،        . ة هلذه الشبكة  الصحين أو على غريه من اهلوائيات التابع        

فبإمكانه أن يصل إىل جزء كبري من السماء وأن يتابع احلركات الظاهرة اليت كثرياً ما تكون                  
أما الرادار الثاين، املوجود يف أريسيبو، بويرتو ريكو،       . سريعة لألجسام القريبة من األرض   

وتشغله جامعة كورنيل مبوجب اتفاق تعاون مع               فتملكه وتديره املؤسسة الوطنية للعلوم      
.  كيلوواط   ٩٠٠ أمتار وله قدرة على اإلرسال تبلغ    ٣٠٥وتبلغ فتحة هذا الرادار      . املؤسسة

أما مداه فهو أبعد من مدى رادار غولدستون، ولكن نظراً إىل أن اهلوائي اخلاص به ثابت فهو                      
 . درجة عن موقع مسته   ٢٠ال يستطيع أن يرى أبعد من     

ويف أوروبا، دأب العلماء يف معهد البحوث الكوكبية التابع للمركز األملاين لشؤون                      - ٦
الفضاء اجلوي على املشاركة يف محالت الرصد من أجل حتديد اخلصائص الفيزيائية لألجسام                         

وعلى خالف  . القريبة من األرض بواسطة استخدام املقاريب البصرية األرضية والفضائية                 
 لنظم الكشف اخلاصة بالواليات املتحدة، فإن زمن الرصد بواسطة تلك               احلالة التشغيلية 

وتقود أعمال رصد منطقة       . املقاريب يمنح على أساس تنافسي وليس على أساس التخصيص           
األشعة احلرارية حتت احلمراء الواليات املتحدة وكيانات مثل املركز األملاين لشؤون الفضاء                             

وجيا وجامعة هاواي التابعني للواليات املتحدة،          اجلوي، ومعهد ماساتشوستس للتكنول     
وجامعة كويرت يف بلفاست التابعة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،                  

 .وجامعة هلسنكي، ومرصد تورينو الفلكي يف إيطاليا    



A/AC.105/C.1/L.295  
 

5  
 

رية   وأحد جماالت النشاط الرئيسية يف أملانيا حالياً هو أعمال الرصد يف املنطقة احلرا           - ٧
ومرفق مقراب    ) Keck(الطيفية حتت احلمراء باستخدام مقاريب مثل مقراب مرصد كيك                   

) Spitzer(ناسا حتت األمحر، وكالمها على جبل ماوناكيا يف هاواي، ومقراب سبيتزر                  
ومتكّن البيانات املستمدة من عمليات الرصد هذه من حتديد معايري                   . الفضائي اخلاص بناسا   
حجام األجسام القريبة من األرض ونصوعها، كما توفّر معلومات عن             حامسة األمهية، مثل أ 

ويتطلب تفسري عمليات الرصد هذه قدراً           . اخلصائص السطحية من خالل اخلمول احلراري         
. كبرياً من العمل النظري ومنذجة حاسوبية للخصائص الفيزيائية لألجسام القريبة من األرض           

تفظ املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي بقاعدة               وإضافة إىل أنشطة البحث الرائدة هذه حي     
بيانات متصلة مباشرة للخواص الفيزيائية جلميع األجسام القريبة من األرض املعروفة                      

(http://earn.dlr.de) .  ًد يومياوهي جتد. 

وإضافة إىل ذلك، انضمت جمموعة شركاء من الفلكيني باململكة املتحدة، من جامعة            - ٨
كويرت يف بلفاست وجامعة أدنربه، إىل جمموعة من املؤسسات األملانية                  دورهام وجامعة     

واألمريكية يف استخدام مقراب جديد متطور، هو مقراب الرصد الشامل الرؤيا ونظام                  
االستجابة السريعة، وهو جمهز بأكرب كامريا رقمية يف العامل ويوجد يف جزيرة ماوي من جزر                       

 .بة من األرض وحتديد خصائصها        هاواي، من أجل رصد األجسام القري        

وميكن استخدام عمليات رصد مضوائية إحنناء الضوء الستقراء خصائص الدوران                     - ٩
، شرع مرصد كاالر آلتو يف إسبانيا      ٢٠٠٦ويف عام . ولالستدالل على وجود أجسام ثنائية   

فلكي   متر من أجل القيام بعمليات الرصد املضوائي والقياسي ال       ١,٢يف تشغيل مقراب قطره   
 .لألجسام القريبة من األرض     

 سنتيمتر يف مرصد باربل     ١٠٥/١٢٠قطره " Schmidt"وأبلغت الصني بأن مقراباً      - ١٠
 دقيقة مشاالً   ٤٤ درجة و   ٣٢ دقيقة شرقاً و  ٢٨ درجة و  ١١٨ماوننت، الذي يقع عند     

   بدأ يعمل وسوف  4K X 4Kومزود بكامريا ذات جهاز القتران الشحنات عايل احلساسية                    
 .يساهم يف اجملهود العاملي الرامي إىل كشف األجسام القريبة من األرض ومتابعة رصدها                   

وتساهم اليابان يف حقل عمليات الرصد عن بعد بواسطة مركز بيزاي حلراسة الفضاء                        - ١١
 سنتيمتراً مصممني      ٥٠الذي يتوفّر له مقراب بصري قطره متر واحد ومقراب تعقّب قطره           

 .سام القريبة من األرض     خصيصاً لرصد األج    

أما فريق مشروع األجسام القريبة من األرض املشترك بني املعهد الكوري لعلم                     - ١٢
الفلك وعلوم الفضاء ومرصد جامعة يونساي فيتوفّر له مقرابان روبوتيان يف جنوب أفريقيا                

ستخَدم  وباملوازاة مع برامج علمية أخرى، ي          .  سنتيمترا ٥٠وأستراليا يبلغ قطر كلّ منهما     
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هذان املقرابان، اللذان يعمالن بصورة آلية، يف اكتشاف ومتابعة األجسام القريبة من األرض                       
ويبلِّغ فريق املشروع املشترك مركز الكواكب الصغرية مبا يكشفه من               . اليت تتحرك بسرعة 

وإضافة إىل عمليات املسح جيري الفريق عمليات          . كويكبات وأجسام قريبة من األرض   
 مسح لألجسام القريبة من األرض بغية تقدير ما سوف يلزم من وقت كشف مجيع                        حملاكاة 

األجسام يف فئة الكيلومتر الواحد واستنباط استراتيجيات أفضل للكشف من أجل برامج            
 .املسح اجلارية    

، بدأ معهد علم الفلك التابع ألكادميية العلوم الروسية تشغيل مقراب              ٢٠٠٦ويف عام   - ١٣
 تريسكول باالحتاد الروسي، إلجراء عمليات رصد مضوائي وقياسي فلكي              قطره مترين، يف 

 .لألجسام القريبة من األرض     

وإىل جانب مرصد أوندريوف التابع للجمهورية التشيكية، يتوىل املركز األملاين               - ١٤
لشؤون الفضاء اجلوي قيادة شبكة فايربول األوروبية، وهي عبارة عن شبكة من الكامريات                    

غطي كامل السماء وتسجل مسارات النيازك الكبرية اليت ترتطم بالغالف اجلوي                    اليت ت
 .لألرض 

ويف التفيا، يتجه مركز فينتسبيلس الدويل لعلم الفلك الرادياوي ومعهد الفلك جبامعة              - ١٥
التفيا، بالتعاون مع أكادميية العلوم الروسية وأكادميية العلوم األوكرانية، إىل االنضمام إىل          

ة لرصد األجسام القريبة من األرض تعمل بتحديد املواقع والرصد بالراديو على نطاق                  شبك
ومن املتوقع أن    . وقد مت تصميم جهاز االستقبال املقابل لذلك واختباره         .  جيغاهرتز  ٥تردد 

ويتوىل باحثون من مركز فينتسبيلس        . ٢٠٠٧ينجز إدماجهما يف برنامج الرصد يف عام          
 .ا جيمع من بيانات    ومعهد الفلك جتهيز م    

وسلّم فريق العمل بأن جهوداً كبرية تبذل بشكل عام على الصعيد الدويل من أجل                     - ١٦
كشف األجسام القريبة من األرض اليت حيتمل أن تشكل خطراً واليت تتجاوز كيلومتراً                     

سبتمرب  / أيلول١٥وحىت . واحداً، وبدرجة أقل، من أجل القيام برصدها على سبيل املتابعة         
 من األجسام اليت تتجاوز كيلومتراً واحداً من جمموعة يقدر أا تقل                  ٧٢١، عثر على   ٢٠٠٧

غري أن فريق العمل الحظ أن األجسام اليت تتراوح بني              .  من تلك األجسام     ١ ٠٠٠عن 
 متر وكيلومتر واحد واليت مل ترفع عمليات املسح احلالية بشأا إىل املستوى األمثل                         ١٠٠

 .راً كبرياً لالرتطام    تزال تشكّل خط   ال

مدى    ) ناسا(ويف السنوات األخرية درست اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء                   - ١٧
حجم اخلطر الذي يهدد حياة اإلنسان واملمتلكات واملرتبط باخلطر الذي تشكله هذه                        
األجسام األصغر حجماً، وأدى ذلك إىل طلب موجه من كونغرس الواليات املتحدة إىل              
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، بأن ختطط وأن تضع وأن تنفذ برناجماً           ٢٠٠٥ا، يف مشروع قانون اعتمادات ناسا لعام          ناس
ملسح األجسام القريبة من األرض من أجل كشف األجسام القريبة من األرض اليت يعادل                       

كما حدد     .  متراً أو يتجاوز ذلك وتتبعها وفهرستها وحتديد خصائصها الفيزيائية             ١٤٠قطرها  
وبين حتليل للبدائل      .  سنة١٥ يف املائة من الفهرس يف خالل           ٩٠ إجناز    لربنامج املسح هدف    
، أنه ميكن حتقيق ذلك  ٢٠٠٧، وأُبلغ إىل الكونغرس يف عام     ٢٠٠٦أجرته ناسا يف عام  

وستكون لدى بعض أنظمة  . اهلدف باستخدام مزيج من أجهزة استشعار أرضية وفضائية        
حل التخطيط أو االقتناء من ِقَبل هيئات احتادية يف      املقاريب األرضية اليت توجد بالفعل يف مرا        

 مترا، ولكنها ال تكفي     ١٤٠الواليات املتحدة، قدرة كشف أجسام قريبة من األرض حىت              
ومن أجل حتقيق ذلك اهلدف،     . ٢٠٢١ يف املائة قبل حلول عام    ٩٠لتحقيق هدف إجناز  

سام قريبة من األرض قبل    جيب إما اقتناء مقراب أرضي كبري يكون خمصصاً للعثور على أج         
. ٢٠١٧، أو اقتناء مرصد فضائي متواضع وإطالقه حبيث يبدأ تشغيله قبل عام               ٢٠١٥عام  

ورغم أن احللّني كليهما اعتربا خارج نطاق األولويات املرصودة لناسا، فقد التزمت ناسا،                              
املدة    حماولة منها حتقيق هدف إكمال فهرس األجسام اخلطرة القريبة من األرض يف حدود             

اليت حددها التشريع، بأن تسعى إىل الوصول إىل القدرة املطلوبة باالستفادة مما قد يظهر من          
فرص االستخدام املزدوج للمقاريب األرضية واملركبات الفضائية، باملشاركة مع هيئات                      

 .أخرى

 متراً أو أكثر من ذلك    ١٤٠وإدراكاً بأن األجسام القريبة من األرض اليت تبلغ            - ١٨
شكله األجسام القريبة من األرض األقل عدداً                           تشكل خطراً مباشراً على األرض أكثر مما ت

منها واليت تبلغ كيلومتراً واحداً، يشجع فريق العمل ناسا، إىل جانب شركائها الدوليني،                       
على أن تواصل السعي إىل الوصول إىل سبل ميكن ا ختفيض حد كشف األجسام القريبة                

والحظ فريق العمل أن الكشف وحتديد املدار بدقة مها اخلطوتان                     .  متراً ١٤٠ من األرض إىل   
احلرجتان األوليان يف وصف خطر اجلسم القريب من األرض وبدء إجراء للتخفيف بصدده،                      

كما الحظ    . وأن املرافق والقدرات الالزمة جلمع بيانات الكشف وسرعة معاجلتها ضرورية             
، وهي كبرية   )أي تصاحبها أقمار    (ريبة من األرض ثنائية     فريق العمل أن بعض األجسام الق      

. إىل حد أا تشكّل خطراً هي األخرى، فينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف خطط تغيري املسار          
ولذلك أعرب الفريق العامل عن قلقه من أنه من املقرر أن يغلق الرادار الكوكيب يف آريسيبو،                      

تحديد مدارات أجسام قريبة من األرض مثل           الذي يتميز بأفضل القدرات يف العامل ل        
 وكذلك لتقدير حجمها وحالة دوميتها وكشف األجسام املصاحبة،           (Apophis)" أبوفيس"

وأدرك فريق العمل أن استخدام          . ٢٠١٣-٢٠١٢خالل عامي   " أبوفيس"وذلك أثناء ظهور    
 ارتطام   مرفق آريسيبو خالل تلك الفترة ضروري ملعرفة ما إذا كان هناك خطر شديد من                  
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، وأنه من احملتمل أن تكون قيمة حرجة مماثلة مع اكتشاف             ٢٠٣٦باألرض يف عام       " أبوفيس"
 .أجسام جديدة  

 حتديد املدارات وفهرستها           -باء  
من املهم حتديد هوية فريدة لكل جسم من األجسام تكَشف انطالقاً من األرض                 - ١٩

ويعد مركز     . تطامها باألرض   وتدقيق البيانات عن مداراا من أجل تقدير مدى خطر ار            
ويقوم مرصد مسيشسونيان للفيزياء       . الكواب الصغرية ذا أمهية أساسية يف تلك العملية          

الفلكية، بالتنسيق مع االحتاد الفلكي الدويل، بتشغيل هذا املركز مبقتضى مذكرة اتفاق متنح            
 دور غرفة مقاصة       ١٩٧٨وعمال ذه املذكرة، يؤدي املركز منذ عام                  . املركز ميثاقاً دولياً   

اليت حيصل عليها من مجيع أحناء     ) قياسات املواقع  (دولية لتبادل بيانات القياسات الفلكية   
ويعىن املركز يومياً بتجهيز البيانات وتنظيمها،         . العامل بشأن الكويكبات واملذنبات والسواتل         

وفيما   . املعلومات  وحتديد األجسام اجلديدة، وحساب املدارات، ومنح أمساء مؤقته، ونشر                  
خيص األجسام اليت تسترعي اهتماما خاصا، يلتمس املركز إجراء عمليات رصد على سبيل                     

وهو مسؤول عن نشر املعلومات عن         . املتابعة ويطلب إجراء حبوث يف البيانات احملفوظة       
 عمليات الرصد القياسية الفلكية وعن املدارات من خالل الرسائل التعميمية اإللكترونية اليت            

تصدر هذه الرسائل حسب االقتضاء وبصورة عامة مرة              (يصدرها بشأن الكواكب الصغرية         
وإضافة إىل توزيع فهارس كاملة للقياسات           . والفهارس ذات الصلة       ) يف اليوم على األقل   

الفلكية واملدارات بشأن كل األجسام الصغرية يف املنظومة الشمسية، يسهل املركز عمليات                         
تابعة لألجسام القريبة من األرض اجلديدة اليت حيتمل اكتشافها، وذلك              الرصد على سبيل امل  

بإدراج التقوميات الفلكية وخرائط حاالت عدم اليقني، اليت قد تظهر على املُسَتِوي               
وينصب اهتمام املركز         . السماوي، يف صفحة اإلنترنت اخلاصة باألجسام اليت مت التأكد منها                 

القريبة من األرض وحتديد مدارها القوسي القصري ونشر                  بالتحديد على تبين األجسام       
ويف معظم احلاالت، توزع نتائج عمليات رصد هذه األجسام دون                    . املعلومات املتعلّقة ا    

ويوفِّر املركز أيضاً جمموعة متنوعة من       .  ساعة من تلقيها  ٢٤مقابل على اجلمهور يف غضون        
ألرض، مبا يف ذلك خرائط تغطية السماء، وقوائم             األدوات لدعم مبادرة األجسام القريبة من ا             

باملعروف من هذه األجسام، وقوائم مبكتشفيها، وصفحة مبا يتطلب منها متابعة قياسية                    
وحيتفظ املركز أيضا مبجموعة من الربامج احلاسوبية حلساب احتماالت أن يكون                      . فلكية

 إىل موقعني يف املُستوى    أحد األجسام القريبة من األرض جسماً جديداً، وذلك استناداً           
وميكن االطالع على وصالت بتلك املوارد على اإلنترنت يف              . السماوي وإىل مقدار النصوع      

 ).http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html: (موقع املركز  
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 أنشأت اللجنة التنفيذية لالحتاد الفلكي الدويل جلنة استشارية من               ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٠
 للدور األساسي الذي يؤديه االحتاد يف وضع السياسة العامة العلمية الرمسية               اخلرباء، إدراكاً     

 .بشأن األجسام القريبة من األرض وفيما يتعلق بالتأثري على اجملتمع عامة وإعالمه              

. وسلّم فريق العمل مبا لدور املركز من أمهية حامسة يف نشر عمليات الرصد وتنسيقها           - ٢١
احلايل يعمل بكامل طاقته، وأنّ من املشكوك فيه أن يتمكّن من           وأوضح الفريق أنّ النظام     

استيعاب الزيادة الكبرية يف املهام املتصلة باهلدف املرَتقب املنطوي على تقليص عتبة الكشف                      
 . متراً ١٤٠املنتظم من كيلومتر واحد إىل      

  وأنشأت ناسا، يف إطار برناجمها لرصد األجسام القريبة من األرض، برنامج                     - ٢٢
وينتج مركز الكواكب الصغرية          . األجسام القريبة من األرض، ضمن خمتربها للدفع النفثي                 

يومياً بيانات قياسية فلكية عن تلك األجسام ويقدمها هلذا املكتب وملركز مواٍز، ولكن                                           
مستقل، معين حبوسبة املدارات، يوجد مقره يف بيزا بإيطاليا وله موقّع مماثل له يف بلد                                       

 Sentry System  نظام احلراسة     خالل  وتجرى آلياً، من        . بإسبانيا ) دوليد   فايا(الوليد  
) http://neo.jpl.nasa.gov/risk (               التابع ملخترب الدفع النفثي، تقديرات للمخاطر اليت تشكِّلها

ويجرى هذا التحليل عادة لألجسام اليت تكشف          . األجسام اليت يحتمل أن ترتطم باألرض       
افر بشأا بعد بيانات تفصل بينها فترات طويلة مبا فيه الكفاية للتأكد من         حديثاً واليت ال تتو  

وتدرج تلك األجسام على سبيل األولوية يف نظام احلراسة وذلك وفق احتماالت                . مدارها  
ويحدث هذا النظام آلياً مدارات ما              . اقتراا من مدار األرض وحبسب النوعية القائمة ملداراا                    

اً يف اليوم، مث توضع جداول باألجسام اليت تقترب من األرض وتنشر                       جسم  ٤٠يقرب من   
وجيري كل يوم حتليل مخس         ). http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/neo_ca(على اإلنترنت    

 حلّ من احللول املتعددة اليت تغطي الفترة           ١٠ ٠٠٠حاالت خماطر تقريباً، وينتج كل حتليل       
 تلك العملية أيضاً بشكل مواز يف بيزا بإيطاليا، مث تراجع               وتنفِّذ . ٢١٠٥املمتدة حىت عام     

يدوياً يف خمترب الدفع النفثي ويف مركز بيزا حاالت االرتطام ذات االحتماالت غري الصفرية                      
 وقد ظهر على صفحة نظام احلراسة      . قبل نشر بيانات حتليل املخاطر على اإلنترنت  

)http://neo.jpl.nasa.gov/risk/ (ا   .  جسم  ٤٠٠ ما يقرب من    ٢٠٠٢ يف عام   منذ إنشائهأم
فيما يتعلّق باألجسام اليت تكتشف حديثاً واليت تسترعي اهتماماً غري عادي، فكثرياً ما ينبه            
مركز الكواكب الصغرية وخمترب الدفع النفثي ومركز بيزا القائمني بالرصد إىل ضرورة توافر                  

 .جسام بيانات إضافية الحقة أو سابقة الكتشاف تلك األ      

وحيتفظ خمترب الدفع النفثي بقاعدة بيانات توفّر إمكانية البحث عن بيانات األجسام                - ٢٣
ونظام   .  جسم منها، وهي متاحة للمجتمع الدويل        ٣٥٠ ٠٠٠الصغرية، وتتضمن بيانات عن        
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املباشر التابع هلذا املخترب هو عبارة عن موقع تفاعلي لتوليد التقوميات                  ) Horizons(هورايزنز   
 تقومي يومياً لصاحل األوساط العلمية الدولية         ٣ ٠٠٠لفلكية وهو ينتج بصورة آلية حنو  ا

(http://horizons.jpl.nasa.gov). 

والحظ فريق العمل أن نظام احلراسة ونظام املوقع الدينامي لألجسام القريبة من                 - ٢٤
فري تقديرات خماطر       األرض نظامان مستقالن متاماً يتبعان وجاً نظرية خمتلفة من أجل تو             

ومن مثّ، إذا تالقت انتشارات املدار الطويلة األجل من كل منهما يف حل واحد                      . االرتطام 
ويف حني أن نظام احلراسة ممول     . ميكن أن يثق اجملتمع عموماً بعض الشيء يف النتيجة املتوقعة     

اعتبار أن     ضمن مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض اخلاص بناسا فيمكن بالتايل                
مستقبله العملّي مؤمن نسبياً، فليس مستقبل متويل نظام املوقع الدينامي واضحاً على املدى                   

ومبثل تشغيل مركز الكواكب الصغرية، رأي فريق العمل أنه يستصوب وجود قدرة             . البعيد
مستقلة وإن كانت مكملة لنظام احلراسة ألغراض التثبت والتحقق بصورة مستقلة من                  

 . االقتراب املتوقّعة    حاالت 

 حتديد العواقب      -جيم   
جرت يف الواليات املتحدة أعمال هامة لتقدير أثر خماطر االرتطام اليت تشكّلها                - ٢٥

وتتوىل ناسا، بدعم من جامعة كاليفورنيا يف سانتا كروز، قيادة        . األجسام القريبة من األرض     
له أمواج تسونامي النامجة عن   الكثري من تلك األعمال مع التركيز على اخلطر الذي تشكّ          

وأنشأت جامعة أريزونا موقعاً تفاعليا وسهل االستعمال على        . ارتطام األجسام باألرض     
وسيتيح ذلك   . الشبكة من أجل تقدير العواقب البيئية اليت تنجم عن ارتطام أجسام باألرض             

وبشأن قطر    الربنامج، من خالل تقدمي مدخالت بشأن املسافة اليت تبعد عن نقطة الصفر                  
القذيفة وكثافتها وسرعتها وزاوية ارتطامها، وضع تقديرات بشأن توزع املقذوفات، وهزة                        
األرض، وموجة االنفجار يف الغالف اجلوي، واآلثار احلرارية لالرتطام، وحجم احلفرة اليت                         

 ) /http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects(خيلفها هذا االرتطام       

 املتحدة، تجري جامعة ساوثهامنت حبوثاً تتعلّق باآلثار اليت تنجم عن             ويف اململكة  - ٢٦
وقد استحدثت أداة ملعاجلة اخلطر على           . ارتطامات األجسام الصغرية القريبة من األرض            

ويرتب تقدير اخلطر العام        . الصعيدين احمللي والعاملي، وذلك بتتبع عواقب االرتطام على البشر          
عدد الضحايا احملتمل ووفق مستوى الضرر الذي يلحق بالبىن           الرتطام األجسام حبسب       

 .التحتية

وسلّم فريق العمل بأن من املهم أن تقدر احلكومات، لدى النظر يف صوغ سياسة                - ٢٧
قائمة على العلم يف التصدي للخطر الذي تشكّله األجسام القريبة من األرض، مدى املخاطر                       
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امات وأن تقارن ذلك مبستويات العتبة احملددة يف التصدي               اجملتمعية اليت متثّلها هذه االرتط       
حبيث يتسنى إجياد استجابة مناسبة     ) مثل املخاطر املناخية واجليولوجية     (ملخاطر طبيعية أخرى   

ومن مث، فقد أرتئي أنه يلزم االضطالع مبزيد من العمل يف ذلك اجملال، وال سيما           . ومتساوقة
 .عن كيلومتر واحد   بشأن املصدمات اليت يقل قطرها         

 حتديد اخلصائص يف املوقع           -دال    
، اليت التقت يف أواخر عام  )MUSES-Cاملركبة " (هايابوسا"سلّم فريق العمل بأمهية بعثة  - ٢٨

وال تعود أمهية ). Itokawa 25143" ( إيتوكاوا٢٥١٤٣" بالكويكب القريب من األرض ٢٠٠٥
ن خصائص هذا الكويكب، مثل طوبوغرافيته وتركيبته، هذه البعثة إىل املعرفة العلمية املكتسبة بشأ

فحسب، بل كذلك إىل أمهية الدروس العملياتية املستفادة من هذا االلتقاء ومن العمليات اليت 
نفِّذت عن كثب داخل بيئة من اجلاذبية املنخفضة جداً، وإىل النتائج املترتبة على ذلك يف مستقبل 

وتندرج بعثة هايابوسا ضمن                    . طة التخفيف املمكنة          البحوث اليت جتري يف املوقع وأنش                      
" ١ سبيس  ديب "و) Deep Impact" (ديب إميباكت   "سلسلة طويلة من البعثات الناجحة مثل     

(Deep Space 1)االلتقاء باملذنبات القريبة من األرض"  و) "Near Earth Asteroid Rendezvous (
 خلصائص جمموع األجسام القريبة من          اليت أتاحت فهماً فريداً    ) Stardust" (ستارداست  "و 

وملا كان يستحيل استنباط تفصيل خصائص هذه األجسام              . األرض واليت تتسم بتنوع مدهش        
من عمليات الرصد عن بعد، فإن فريق العمل يتطلّع بشغف إىل البعثات القادمة املطلقة إىل                  

 .األجسام القريبة من األرض      

داون    "دمة لفحص الكويكبات يف املوقع بعثة    وستكون إحدى الفرص الرئيسية القا    - ٢٩
 واليت ستنفذ   ٢٠٠٧التابعة لناسا، اليت أطلقت يف عام     ) Dawn Discovery" (ديسكوفري

وإضافة إىل  . ٢٠١٥ والكويكب سرييز يف عام     ٢٠١١زيارة إىل الكويكب فيستا يف عام     
فّر إيطاليا وأملانيا أجهزة   املركبة الفضائية وأجهزة القياس اليت طورا الواليات املتحدة، تو           

. فتوفِّر إيطاليا مطيافاً لرسم اخلرائط باألشعة املرئية وحتت احلمراء          . قياس رئيسية هلذه البعثة   
فرسم اخلرائط على هذا النحو يوفّر بيانات عن التكوين املعدين لألجسام القريبة من األرض                        

ها واستقراء هيكلها الداخلي        وعن انتشار هذه األجسام، ويساعد ذلك حتديد عمليات تطور               
ويوفِّر معهد ماكس بالنك يف أملانيا كامريات التصوير الثنائية لعمليات              . وخصائصها اإلمجالية    

 .التصوير العلمي الرئيسية اليت سوف تقوم ا البعثة      

وبالتعاون مع بلدان مثل إسبانيا وأملانيا والسويد وفرنسا، قَدمت إيطاليا عدداً من             - ٣٠
، اللتني أُطلقتا  )Philae(وملركبة اهلبوط فيلة  ) Rosetta" (روزيتا"ت للمركبة املدارية     احلموال   

واللتني من املتوقع أن تلتقيا به يف عام      " 67P/Churyumov-Gerasimenko"باجتاه املذنب    
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ويوجد ضمن املعدات احملمولة مطياف لرسم اخلرائط باألشعة املرئية وحتت احلمراء                   . ٢٠١٤
من أجل املساعدة على دراسة ذؤابة املذنب، ومثقاب من أجل احلصول على عينات للدراسة                        

 .يف املوقع وحتديد اخلصائص      

 النظرية اهلادفة إىل فهم تكون األجسام الصغرية يف املنظومة            وباإلضافة إىل الدراسات     - ٣١
الشمسية، يوجد أيضاً يف اجلامعة املفتوحة باململكة املتحدة عدد من الربامج التجريبية قيد            
التنفيذ، من بينها استحداث أجهزة لقياس االختراق من أجل حماكاة ارتطام كثيف الكتلة             

         وستكون مقاييس     . ت على مركبة هبوط فضائية     ومنخفض السرعة ملقياس اختراق مثب
االختراق عنصراً أساسياً يف أخذ قياسات يف املوقع على سطح جسم قريب من األرض، اليت               
يرجح أن تتسم بطابع الدقة، وبوسعها أن توفر معلومات بنيوية وميكانيكية عن اجلسم تكون      

 .حامسة األمهية للنجاح يف التخفيف من خماطره واستبعادها       

" داون ديسكوفري   "ورحب فريق العمل بنبأ قبول ناسا املقترح اخلاص بتمديد بعثة               - ٣٢
) Dawn Discovery (              م من علماء من جامعة ماريالند بشأن املركبة الفضائيةديب  "املقد

 "ستارداست   "ومن جامعة كورنيل بشأن املركبة الفضائية    ) Deep Impact" (إمباكت 
)Stardust .( بعثة ديب    "، املسماة     "ديب إمباكت   "البعثة اجلديدة للمركبة     وستستخدم

أجهزة القياس املتبقية     ) Deep Impact Extended Investigation" (إمباكت للبحوث املوسعة   
الثالثة على منت املركبة الفضائية، وهي آلتا تصوير باأللوان ومطياف لألشعة حتت احلمراء لدراسة                              

الثانية   ويف البعثة . ٢٠٠٨ديسمرب    /، يف كانون األول    )Boethin(هدف جديد، هو املذنب بوثني           
) Stardust New Exploration of Tempel ("استكشاف ستاردوست اجلديد للمذنب تامبل           "املسماة    

وهو اجلسم الذي  (١ -لتمر على مقربة من املذنب تامبل   " ستاردوست "سوف حتلّق املركبة الفضائية 
، بغرض تصوير املزيد من سطحه ورمبا احلفرة اليت   ٢٠١١فرباير / شباط، يف"ديب إمباكت"يستهدفه 

كما قبل برنامج دسكوفري ألجل إجراء دراسة       . قبل سنتني" ديب إمباكت"أحدثتها مصدمة بعثة   
بعثة التفسري الطيفي لألصول وحتديد املوارد وإحالل      "مفاهيمية تفصيلية مقترحاً بشأن بعثة كاملة مسماة 

، من أجل )Origins Spectral Interpretation, Resource Identification and Security mission" (األمن 
وينتظر اختاذ قرار     . RQ36 1999إحضار عينة من سطح الكويكب البدائي القريب من األرض              

 .بشأن تقدمي موعد البعثة إىل املرحلة باء لصوغ املشاريع          

 التخفيف من املخاطر           -هاء   
من املخاطر يف هذا السياق هو عملية دف إما إىل إزالة خماطر االرتطام                         التخفيف  - ٣٣

اليت تشكلها الفئة الفرعية من األجسام القريبة من األرض اليت تشكل خطر االرتطام                  
باألرض، واملسماة أجسام حمتملة اخلطر، أو التخفيف منها بواسطة شكل من التدخل أو               
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ر اخلطر، أو التقليص إىل أدىن حد ممكن من تأثريه على          التفاعل مع اجلسم الذي يشكِّل مصد           
 .السكان، بواسطة اإلجالء أو ما شابه ذلك من استجابة         

فيما مضى دعماًً للبحوث الصناعية       ) اإليسا(وقدمت وكالة الفضاء األوروبية        - ٣٤
وأتاحت تلك األنشطة تعيني مشروع         . واألكادميية يف جمال األجسام القريبة من األرض          

اسب ميكّن أوروبا من تقدمي مسامهة هامة ولكن واقعية يف اجلهود الدولية الرامية إىل تقدير          من
لبيان ) Don Quijote(وكانت نتيجة ذلك التحليل بعثة دون كيخويت      . خماطر هذه األجسام     

التكنولوجيا املستخدمة بشأن األجسام القريبة من األرض، اليت تعكف أفرقة صناعية أوروبية                
واستجابة للنداء الذي وجهه جملس أوروبا لكي تقوم اإليسا بدور فعال            . يدها حالياً  على حتد

يف تقدير خماطر ارتطام هذه األجسام باألرض، أُجريت عدة تقييمات علمية وتقنية تلتها                      
مباشرة دراسات موازية جلدوى البعثة قيمها الفريق االستشاري املعين ببعثات دراسة                        

األرض التابع لإليسا، وهو عبارة عن فريق مستقل من اخلرباء املرموقني               األجسام القريبة من    
وعمالً     . املختصني يف جوانب شىت من مشكلة هذه األجسام أنشأته اإليسا هلذا الغرض               

، تركّزت األعمال على مفهوم بعثة            ٢٠٠٤يوليه /بالتوصيات اليت قدمها هذا الفريق يف متوز          
ن مها مركبة ساتلية صغرية دائرة حول الكويكبات من           دون كيخويت الذي يتكون من عنصري       

أما  . ، ومرحلة عليا معدلة تقوم بدور مصدمة كويكبية         )SMART-1" (١ -مسارت    "فئة 
فهي ستلتقي بكويكب صغري قريب من األرض         ) Sancho" (سانتشو "املركبة املدارية وإمسها      

اليت سوف  ) Hidalgo" (غوهيدال " متر، وستدرسه قبل وصول املصدمة املسماة         ٥٠٠قطره 
وسوف ترصد املركبة املدارية سانتشو االرتطام             . ترتطم بالكويكب بسرعة عالية نسبياً     

وستبدأ فرص    . ونتائجه، وباألخص االحنراف الذي سوف حيدث يف مسار هذا الكويكب                   
ة وميكن إطالق املصدم    . ٢٠١١اإلطالق املناسبة للعنصر األول، أي املركبة املدارية، يف عام          

بعد أربع أو مخس سنوات من ذلك التاريخ، وسيتيح ذلك التطوير املستقل أو املرحلي           
أما اختيار مركبة اإلطالق والنوافذ املناسبة لإلطالق فيعتمد إىل حد كبري                  . للساتلني الصغريين  

على اختيار الكويكب املستهدف، الذي سوف يعاود الفريق االستشاري النظر فيه يف                     
وقد صممت املركبة هندسيا على شكل منيطي، وهي تتكون من مركبتني                  . الشهور القادمة   

مستقلة خاصة   " جمموعة سطحية  "فضائيتني صغريتني منفصلتني مع إمكانية إضافة     
 .بالكويكبات، وسوف يسهل ذلك إجناز املركبة يف سياق مشروع تعاوين        

لياً يف اجتاهات متشاة      وتسلِّم اإليسا بأن جهود وكاالت الفضاء الرئيسية تسري حا            - ٣٥
وهي تقترب من بلوغ الكتلة احلرجة الالزمة لتحقيق تطورات ملموسة يف جمال البعثات                

وقد مكَّنت األنشطة التحضريية اإليسا من اكتساب فهم جيد للمسائل الرئيسية          . الفضائية 
 األرض وجعلتها      املتعلقة ببعثة واقعية لبيان التكنولوجيا املستخَدمة بشأن األجسام القريبة من          
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يف وضع جيد لدراسة سبل اإلفادة من التقاء املصاحل هذا، أو على األقل إلقامة شراكة ساحنة                          
 .أو املزايا الربناجمية   /مع هيئة أخرى دف تبني مزايا تقاسم التكاليف و       

والحظ الفريق االستشاري، فيما يتعلق ببعثات املراصد، أن حتسن األداء يف عمليات                       - ٣٦
سح القائمة، وباألخص اخلطط املتعلقة مبرافق أكرب حجماً، قد أدى إىل زيادة هائلة على               امل 

مدى السنوات القليلة املاضية يف توقّعات اكتشاف األجسام القريبة من األرض من على                    
 يف املائة من اكتشاف        ٩٠ إىل  ٨٠واستنتج الفريق أنه ميكن إجناز من       . سطح األرض  

)  متر تقريباً ٣٠٠أي اليت يكون حجمها    ) (H< 20.5 (٢٠,٥ من  األجسام اليت تبلغ أكثر    
ولذلك أوصى الفريق بأن يعاد النظر يف موضوع          . خالل العقد القادم دون مرصد فضائي        

 سنة، ١٥ سنوات إىل   ١٠احلاجة إىل مرصد فضائي لرصد األجسام القريبة من األرض بعد               
ة من األرض اليت ال ميكن الوصول إليها      بعد حتسن تعريف اخلطر املتبقي من األجسام القريب      

 .بواسطة عمليات املسح املنفّذة من األرض            

ومن ناحية أخرى سلّم الفريق االستشاري بأن االفتقار حالياً إىل معلومات دقيقة عن                     - ٣٧
اخلصائص الطبيعية لألجسام القريبة من األرض سوف يكون قيداً حرجاً يف حالة تعيني جسم           

 لذلك إىل أن مفاهيم بعثات االلتقاء أعلى أولوية بكثري من حيث             فخلص . صدمي حمتمل 
كما الحظ الفريق أنه نظراً إىل       . تقدير املخاطر والتخفيف منها من مفاهيم بعثات املراصد             

تنوع األجسام املعروفة بالفعل ال حيتمل أن تدرس أي بعثة التقاء جسماً قريباً من األرض                       
فشدد لذلك على أمهية مفهوم لبعثات سالفة دف إىل             . لقادميكون مماثالً للجسم الصدمي ا       

تعيني مجيع املقادير ذات الصلة، أي احلجم والكثافة والبنية الداخلية ونقل الزخم، وما إىل                       
 .ذلك، الالزمة لتنفيذ بعثة فعلية للتخفيف من املخاطر   

ل املعين مبخاطر      ، أنشئ يف االحتاد الروسي الفريق العام    ٢٠٠٧فرباير /ويف شباط - ٣٨
وتشارك معظم اهليئات احلكومية والبحثية والتعليمية يف االحتاد              . الكويكبات واملذنبات   

والفريق العامل أوشك على تقدمي برنامج وطين بشأن       . الروسي يف نشاط هذا الفريق العامل      
مشكلة خماطر الكويكبات واملذنبات، سوف يتضمن الكشف وحتديد اخلصائص عن بعد،            

 . املدارات وفهرستها، وحتديد العواقب، والتخفيف من املخاطر             وتعيني

ويعكف معهد البحوث الكوكبية التابع للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي،             - ٣٩
بالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا، على دراسة تقنيات حمتملة يف جمال حتويل مسار             

 أن حتدد االستراتيجية املُثلى ملصدمة معينة          الكويكبات واملذنبات وعلى تطوير أداة تستطيع         
وقد درست تقنيات خمتلفة حمتملة لتحويل مسار الكويكبات        . لتحويل مسار األجسام  

ومن خالل ذلك العمل     . واملذنبات من مسار ارتطامي مع األرض ووضعت مناذج هلا               
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 استراتيجية   وضعت جمموعة براجميات حاسوبية حملاكاة سيناريو حمتمل لالرتطام ولتحديد         
وجيري حالياً حتليل تكون احلفرات واآلثار ذات الصلة بارتطام                . مثلى لتحويل املسار 

املذنبات باألرض، على كل من القارات وعلى احمليطات، وذلك يف دراسة نظرية                        /الكويكبات
 .جتمع بني النمذجة احلاسوبية املتقدمة وأعمال احملاكاة           

أملاين  ) Spaceguard" (سبيسغارد  "بية إنشاء مركز  كما اقترح معهد البحوث الكوك       - ٤٠
واململكة املتحدة    ) خمترب الدفع النفثي    (يعمل، مثل املركزين النظريين له يف الواليات املتحدة         

، كحلقة وصل بني أنشطة البحوث    )مركز املعلومات عن األجسام القريبة من األرض        (
فهوماً للجمهور وللدوائر احلكومية،       واجلمهور، وينقل املعلومات العلمية على حنو يكون م         

ويكون متهيئاً ملعاونة املسؤولني عن رسم السياسات العامة يف إدارة املشاركة األملانية يف                    
األنشطة الدولية فيما يتعلق خبطر ارتطام األجسام القريبة من األرض وخطط التخفيف من                      

اء اجلوي يف ذلك املقترح         وقد نظر املسؤولون يف املركز األملاين لشؤون الفض             . خماطرها  
 .وينتظر قرار بشأن إنشاء املركز       

ومتول اململكة املتحدة عدداً من األنشطة املتعلّقة بالتخفيف من خماطر األجسام                      - ٤١
ويهدف العمل الذي جتريه جامعة غالسكو إىل وضع نظرية أساسية         . القريبية من األرض   

وتسري الدراسة وفق      . اخلطرة القريبة من األرض     للمراقبة املُثلى وتطبيقها يف اعتراض األجسام          
. األول هو وضع خوارزميات إمجالية مثلى بشأن املسارات بني الكواكب               . خطني متوازيني  

. وتستخَدم األدوات املستحدثة يف توليد عدد من املسارات املمكنة العتراض تلك األجسام                    
ابتة واملتحركة للكويكبات من   وسيطور العمل يف املستقبل مناذج أكثر دقة للخصائص الث      

. أجل دراسة كيف قد تؤثّر هذه اخلصائص يف بعض أساليب حتويل املسار أو ربما تبطلها             
 .وستتواصل عمليات تقييم أساليب أخرى لتحويل املسار مثل اجلاذبية ومفعول ياركوفسكي            

رس الواليات     والحظ فريق العمل باهتمام التقرير املقدم مؤخراً من ناسا إىل كونغ          - ٤٢
، بإجراء حتليل للبدائل      ٢٠٠٥املتحدة، وفقاً لطلب الكونغرس يف قانون اعتمادات ناسا لعام                

وقيمت    . املمكنة اليت تستطيع ناسا أن تتبعها يف حتويل مسار جسم حيتمل أن يرتطم باألرض          
ن ناسا يف تلك الدراسة عدداً من النهوج اليت حيتمل اتباعها لتحويل مسار جسم قريب م                      

وهي مقسمة عموماً إىل فئتني، مها بدائل           . األرض يف مسار صدمي متوقع مع األرض              
، حيث تستخدم طاقة التحويل يف حالة حدث قريب من اآلنية، وبدائل         "الدفعات القصرية   "
والعوامل اهلامة اليت جيب أن         . حيث تستخدم الطاقة على مدى فترة من الزمن        " الدفع البطيء  "

ما هي املهلة الالزمة للبديل، أو        : عند اختيار أكثر األساليب فعالية هي      تؤخذ يف االعتبار    
بعبارة أخرى ما هو الوقت املتاح من كشف خطر االرتطام حىت حدوث االصطدام، وهو                         
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؛ وما هو مدى صعوبة الوصول إىل اجلسم الذي يشكل              "مدة اإلنذار     "يشار إليه عموماً بعبارة     
ره املداري بالنسبة إىل مسار مدار األرض؛ وحتديد                     وهو يف الغالب دالة ملسا        –اخلطر    

خصائص اجلسم الذي يشكّل اخلطر؛ وما هو مقدار موارد الطاقة الالزمة لتوجيه قدر فعال                     
 .من القوة على ذلك اجلسم     

وحسب استنتاجات فريق الدراسة التابع لناسا، وجد أن أفضل أساليب الدفعات                     - ٤٣
ن بعد، وذلك باألخص لألجسام األكرب حجماً            القصرية هو استخدام جهاز نووي م        

ويستخدم   . وخصوصاً مىت ال يكون وقت اإلنذار إال بضعة سنوات، ومصدمة الطاقة احلركية                   
األسلوبان كالمها تكنولوجيا متطورة نسبياً، سبق بياا عملياً يف سيناريوهات شبيهة على       

ها ضمن نظم فعالة تطلق يف  األقل بالبعثات الفضائية فيما بني الكواكب، وميكن تركيب      
 .مسارات بني كوكبيه باستخدام قدرات الرفع احلالية              

وعرضت أساليب خمتلفة للدفع البطيء على فريق الدراسة التابع لناسا، وأجرت هلا          - ٤٤
فبعضها ليس أكثر    (غري أنه وجد أن معظمها ليس ناضجاً من الناحية التكنولوجية،         . حتليالً

تكون تطبيقاا حمدودة للغاية بالنسبة خلطر األجسام القريبة من       ، و)من تصورات مبدئية   
األرض، ما مل تسمح أوقتات اإلنذار ببعثات تكون مدا سنوات عديدة أو حىت عقود                          

واألسلوبان الوحيدان للدفع البطيء اجلديران مبزيد             . عديدة من استخدام قدرات حتويل املسار          
 تربط باجلسم الذي يشكل خطراً وتغير مساره             من الدراسة مها القاطرة الفضائية اليت         
الذي له قدرة حمتملة لتعديل مسار      " جرار اجلاذبية    "باستخدام نظم دفع عالية الكفاءة، و    

. جسم باستخدام اجلاذبية الثقالية ملركبة فضائية حتافظ على موقع قريب للغاية من اجلسم              
االت اليت ال تتطلب إال زيادات ضئيلة يف          وميكن أن يكون كالَّ من األسلوبني فعاالً يف احل       

يقل أكرب  (، توجه إىل أجسام صغرية نسبياً    )أي مبقدار ملليمترات يف الثانية         (تغيري السرعة،  
إالّ أن القاطرة الفضائية حتتاج إىل حتديد أكثر تفصيالً خلصائص            ).  متر٢٠٠أبعادها عن  

لوجيات للربط على السطح ليست      اجلسم وإىل توجيه وحتكم أكثر قوة، إىل جانب تكنو       
 .متاحة على املدى القصري     

والحظ فريق العمل أن التحليل الذي أجرته ناسا خليارات حتويل املسار مل تتناول                - ٤٥
سوى األجسام القريبة من األرض الكبرية نسبياً ومل تأخذ يف االعتبار مدى الدقة الالزمة أثناء                     

 .مال وضع اجلسم يف مسار ارتطام عائد            عملية حتويل املسار من أجل جتنب احت        

والحظ فريق العمل عموماً أنه، إضافة إىل احتمال االرتطام والوقت املتبقي إىل حني                      - ٤٦
حدوثه، سوف تكون البارامترات األخرى املؤثرة يف استراتيجية االستجابة هي حمل التقاطع                

كما جيب أن تقدر       . تطاماملتوقع على سطح األرض ومدى قابلية تأثر تلك املنطقة باالر        
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خمتلف اخليارات اخلاصة بتحويل املسار واآلثار املترتبة على استراتيجية معينة لتحويل                    
 أي االستعداد من الناحية التقنية، ومدى القبول سياسياً، وتكلفة االستعداد         - املسار   

رتطاماً معيناً قد     وسلّم فريق العمل بأن ا    .  مقارنة بالبدائل  –والتنفيذ، وانسحاب حمل التقاطع       
ورأى أنه رمبا يفضل أن تؤدي جهة فاعلة واحدة       . ال يهدد سوى الدول غري املرتادة للفضاء      

قادرة دوراً قيادياً يف إعداد بعثة حتويل مسار معينة بدالً من جتمع من هيئات خمتلفة متعددة                    
ة حلماية معلومات تقنية   األدوار، وذلك نظراً ملدى تعقُّد املهمة وجانب املالءمة السياسي            

ولذلك يتوخى فريق العمل مصفوفة من اخليارات ذات استجابات متفق عليها                      . حساسة
جملموعة متنوعة من سيناريوهات االرتطام، مع وجود جهات فاعلة معينة تؤدي أدواراً                  

د  ويف هذا الصدد، أشار فريق العمل إىل احلاجة إىل حمفل تقين دويل ميكن فيه حتدي               . حمددة 
سيناريوهات حمتملة ملصدمة مع وضع مصفوفة مقابلة هلا من خيارات التخفيف من املخاطر                
تبلغ مستوى من التطور يسمح برسم جداول زمنية يعتد ا للبعثات، مع جدول زمين مقابل                

 .له  للقرارات من أجل اجملتمع الدويل       

 السياسة العامة        -واو   
 الذي تشكّله األجسام القريبة من األرض هو              سلّم فريق العمل بأن خطر االرتطام         - ٤٧

. خطر حقيقي، وبأن االرتطام، وإن كان احتمال حدوثه ضعيفاً، من شأنه أن خيلّف كوارث                    
أي أا سوف ال تكون على  (وسلّم أيضاً بأن تأثريات هذا االرتطام سوف تكون عشوائية         

ضخامة حبيث يصبح      وبأن نطاقها سوف يكون من ال    ) األرجح منحصرة يف بلد االرتطام        
االعتراف خبطر هذه األجسام قضية عاملية ال ميكن التصدي هلا بفعالية إال من خالل التعاون                        

. وال يعرف عن وجود بلد لديه استراتيجية وطنية بشأن هذه األجسام          . والتنسيق الدوليني 
 .بةفاألمم املتحدة من مثّ هلا دور هام يف توجيه عملية رسم السياسة العامة املطلو              

وخالل السنوات اخلمس عشرة القادمة، من املرجح أن تواجه األمم املتحدة حتدياً                        - ٤٨
آخر يف شكل اختاذ قرارات حامسة بشأن اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها حلماية احلياة على                       

ويعود هذا الوضع إىل تسارع معدل            . األرض من ارتطام حمتمل بأحد األجسام القريبة منها              
ذه األجسام وإىل قدرة البشر املتزايدة على منع حدوث ارتطام أحدها املتوقع                     اكتشاف ه  

ويزيد من احتمال اضطرار األمم املتحدة إىل أن                . باألرض من خالل املبادرة إىل حتويل مساره          
ختتار بني العمل والسكون احتمال ضرورة اختاذ قرار قبل توافر معلومات تؤكد أن ارتطاماً                             

ك رمبا يكون تواتر اختاذ القرارات أعظم بكثري من حدوث االرتطامات                         ولذل. سيحدث فعالً 
وملا كان اإلنذار املبكر ذه االرتطامات والقدرة على منعها قد أصبحا                    . إحصائيا يف حد ذاته   

ممكنني اآلن، فمن املسلَّم به أن البشرية ال ميكنها أن تتنصل من املسؤولية عن عواقب              
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ستدعى األمم املتحدة ال حمالة إىل اختاذ قرارات وتقييم البدائل املتاحة                      ف. تفعله أو ال تفعله   ما 
ألنّ الكرة األرضية بأسرها معرضة خلطر االرتطام ذه األجسام وألنّ عملية حتويل املسارات                              
تنطوي على زيادة مؤقتة يف اخلطر الذي يتعرض له السكان الذين لوال ذلك ملا دامههم ذلك            

شأت رابطة مستكشفي الفضاء ، من منطلق انشغاهلا بتلك القضية، جلنةً                ومن مث، أن  . اخلطر 
معنية باألجسام القريبة من األرض والتزمت بلفت نظر زعماء العامل ومؤسساته إىل تلك                        

وقد أعربت هذه الرابطة، يف الدورة الثالثة         . القضية ومساعدم على مواجهة ذلك التحدي       
 والتقنية عن عزمها تيسري تلك العملية بتنظيم سلسلة من       واألربعني للجنة الفرعية العلمية     

حلقات العمل اليت سوف يدعى فيها ذوو التجارب من اخلرباء يف كل أحناء العامل إىل معاجلة                    
هذا التحدي بالتفصيل وإىل إعداد مشروع بروتوكول بشأن حتويل مسار األجسام القريبة                     

قات العمل تلك على امتداد السنتني املقبلتني               وستعقد حل. من األرض، لكي تنظر فيه اللجنة    
من أجل صياغة مشروع الربوتوكول الذي سيقدمه فريق العمل إىل اللجنة يف دورا الثانية          

وقد أفادت رابطة مستكشفي الفضاء بأا جنحت يف تنفيذ حلقة                . ٢٠٠٩واخلمسني يف عام       
لدولية للفضاء يف ستراسبورغ،     يف اجلامعة ا     ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٢ إىل  ٩عملها األوىل من     

وقد مجعت تلك احللقة، وهي األوىل من جمموعة من أربع حلقات عمل، فريقاً من                       . فرنسا
خرباء التخفيف من خطر الكويكبات تألَّف من مسؤولني ذوي خربة، بغية وضع مشروع            

نت   وتضم  . التفاق بشأن استجابة دولية خلطر االرتطام بأحد األجسام القريبة من األرض             
حلقة العمل األوىل جلسات إحاطة خلرباء بشأن خطر ارتطام األجسام القريبة من األرض                  
وحالة برامج البحث والكشف العاملية؛ والطرائق التقنية لتحويل مسار األجسام القريبة من             
األرض؛ والسابقات القانونية الدولية التفاق بشأن األجسام القريبة من األرض؛ وحملة عامة              

ووضع    . ود الدبلوماسية والربناجمية اليت رمبا تكون أفضل أسلوب للتصدي للخطر        عن اجله  
الفريق خطة ألهداف حلقات العمل الثالث التالية، مبا يف ذلك اخلطوط العامة إلطارها               

ومثّل األمم املتحدة يف      . الدويل املقترح الختاذ القرارات بشأن األجسام القريبة من األرض               
. ن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وفريق العمل                  حلقة العمل مراقبون ع    

 . يف سيبيو، رومانيا٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١٢وعقدت حلقة العمل الثانية من      

ويرد تقرير عن بعض املسائل العلمية اليت يلزم تناوهلا يف املنشور           - ٤٩
الكويكبات  /ارتطامات املذنبات    ( )٢("Comet/Asteroid Impacts and Human Society "املعنون  

، الذي يلخص مسامهات قدمت إىل حلقة عمل            ٢٠٠٧، الصادر يف عام      )واجملتمع البشري   
 .، حتت رعاية اجمللس الدويل للعلوم        ٢٠٠٤حتمل نفس العنوان عقدت يف عام           

__________ 
)٢(  Peter T. Brobrowsky and Hans Rickman, eds., Comet/Asteroid Impacts and Human Society 

  (Berlin, Heidelberg, Springer, 2007). 
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 ٢٠٠٧مؤمتر الدفاع عن الكوكب،               -زاي   
الدفاع عن الكوكب الذي عقد من         حضر خرباء من عدد من الدول األعضاء مؤمتر            - ٥٠
وكانت     .  يف جامعة جورج واشنطن يف مدينة واشنطن العاصمة          ٢٠٠٧مارس    / آذار  ٨ إىل  ٥

تسليط األضواء على احلالة الراهنة ألحدث ما                : األهداف الرئيسية لذلك االجتماع كما يلي            
  توصلت إليه التكنولوجيا يف كشف األجسام القريبة من األرض، وحتديد خصائصها            

والتخفيف من خماطرها؛ فهم اخلطر الذي تشكّله الكويكبات واملذنبات واالستجابات              
احملتملة الرتطام أحد األجسام القريبة من األرض؛ النظر يف املسائل السياسية والسياساتية                  

وسلّم املشاركون يف      . والقانونية واجملتمعية اليت سوف تؤثر يف القدرة على إعداد دفاع فعال         
 بأنه بينما قد أحرز تقدم كبري يف العلوم والتكنولوجيا منذ املؤمتر السابق املنعقد يف عام           املؤمتر 

، فمن الواضح أن الدفاع الفعال عن الكوكب من خطر األجسام القريبة من األرض                ٢٠٠٤
. والتخطيط للتخفيف من كارثة بسبب ارتطام، إذا ما حدث، ال يزاالن يف املراحل املبكرة                     

 :ستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليها املؤمتر كما يلي        وكانت اال   

يف حني أن اجلهود املتعلقة بالبحث والكشف قد جنحت يف العثور على                    )أ( 
اليت تبلغ كيلومتراً واحداً أو أكثر من ذلك، مل تبدأ         " املهلكة للمدنية "معظم األجسام الكبرية     

شاراً، واألكثر خطراً لذلك السبب،            إالّ مؤخراً فقط جهود البحث عن األجسام األكثر انت               
وميكن أن يرتطم جسم من ذلك احلجم          .  متر٣٠٠ و  ١٤٠واليت يتراوح نطاق حجمها بني     

دون إنذار أو بإنذار قريب وميكن أن يؤدي إىل خسائر  جسيمة يف األرواح واملمتلكات عرب                       
 منطقة شاسعة؛

مهية حامسة من أجل زيادة   تعترب املوارد األرضية، مثل رادار آريسيبو، ذات أ          )ب( 
دقة حتديد مدار جسم حيتمل أن يكون خطراً وتوفري املعلومات األساسية الالزمة لتحويل                   

وسيؤدي رادار آريسيبو دوراً ضرورياً يف زيادة دقة حتديد اخلطر الذي يشكله اجلسم                              . مساره 
 ؛ "أبوفيس"القريب من األرض      

فلم يكد يبدأ تبين       . طراً يف مرحلة التصور      ال يزال حتويل مسار اجلسم الذي يشكّل خ             )ج(
اخليارات املتاحة لتحويل مسار أحد األجسام ومل يوضع بعد تصميم للتقنيات اليت قد ميكن                        

ومل يوضع بعد تصميم لبعثات كاملة إلطالق جهاز أو أكثر من           . استخدامها ومل جتّرب بعد    
ة عالية من احتمال جناح محلة       جهاز لتحويل املسار، ومل يبحث بعد ما يلزم لضمان درج              

 حتويل املسار الشاملة؛     

ينطوي اختاذ قرار باالستجابة خلطر ارتطام جسم قريب من األرض أو عدم                        )د( 
  له وكيفية االستجابة على مسائل تقنية وسياسية وسياساتية وقانونية واجتماعية            االستجابة
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تملة على إحداث كوارث تعادل        فارتطامات األجسام القريبة من األرض هلا قدرة حم          . خطرية
وعالوة على ذلك، مل تقم أي     . أو تتجاوز أي شيء واجهته احلضارات احلديثة على اإلطالق          

من اهليئات اليت حيتمل أن تكون هلا مسؤولية االستجابة بدراسة ذلك النوع من اخلطر بصورة                       
يق كل اجلوانب        وإضافة إىل ذلك، ليس من املعروف يقيناً أين تقع مسؤولية تنس         . وافية

املتعلقة خبطر األجسام القريبة من األرض، من كشفها إىل حتويل مسارها إىل عواقب              
 االرتطام؛  

إن فهم اخلطر احملتمل الذي تشكله األجسام القريبة من األرض وحتليله                     )هـ( 
وهناك حاجة إىل قدر عظيم من العمل من أجل        . ومعاجلته مشكلة دولية تتطلب تعاوناً دولياً   

. رساء أساس للتعاون الدويل والعمل الدويل يف مجيع اجملاالت املتصلة بالدفاع عن الكوكب                  إ
ورمبا ميتد ذلك األساس إىل أبعد من الدفاع فيشمل فائدة عمليات استكشاف الفضاء الدولية              

 .املأهولة وغري املأهولة    

وصى باختاذها     واقترحت أيضاً يف مؤمتر الدفاع عن الكوكب جمموعة من اإلجراءات ي                    - ٥١
 :كما يلي 

وزيادة دقة حتديد مداره          " أبوفيس "٩٩٩٤٢حتديد خصائص الكويكب        )أ( 
 ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢خالل ظهوره يف عامي     

دعم تشغيل املرافق احلامسة األمهية الستكشاف األجسام القريبة من األرض                     )ب( 
 وحتديد مداراا وتعقبها؛       

 متراً اليت تشكّل     ١٤٠األجسام يف فئة    استهالل إجراءات فوراً لتحديد مواقع           )ج( 
 خطراً؛ 

استهالل برنامج، ربما بالتعاون مع أهداف تتعلق بالعلوم الكوكبية، لتحديد               )د( 
 خصائص األجسام اليت حيتمل أن تشكل خطراً يف املوقع؛           

دراسة التكنولوجيات املتصلة بأسلويب الدفعات والدفع البطيء اليت يرجى           )هـ( 
 ن غريها ووصفها وبياا عملياً؛        منها أكثر م

 وصف استجابة اجلسم القريب من األرض حملاولة لتحويل مساره؛            )و( 

وضع تصميمات كاملة حلملة لتحويل املسار وتوثيقها، مبا يف ذلك                    )ز( 
احتياجات مركبة اإلطالق واحلمولة، واحتياجات الدعم األرضي، وموثوقية البعثة عموماً،                    

 للبعثة ومراحلها وتكاليفها؛  واجلداول الزمنية     
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إجراء مترين لالستجابة الرتطام، يف شكل مترين حماكاة جيدة الصياغة               )ح( 
والتصميم، حتركها موارد حمسنة لأللعاب والنمذجة واحملاكاة، من أجل زيادة فهم تطورات                     

ظم   كوارث االرتطام واألعباء اليت تقع على األجهزة املسؤولة عن االستجابة هلا وعلى ن                    
 االتصاالت؛   

إدراج خطر األجسام القريبة من األرض ضمن اختصاصات اهليئات الوطنية                )ط( 
والدولية على حٍد سواء املكلَّفة حاليا مبعاجلة الكوارث اجلسيمة الطبيعية واليت من صنع                    

 اإلنسان؛  

إجراء املزيد من البحوث الرامية إىل فهم العالقة بني حجم اجلسم القريب                        )ي( 
رض وعواقب احلدث، وهي عالقة حامسة األمهية لتعيني احلد األدىن من جهود حتويل                          من األ  
 املسار؛   

صوغ بروتوكول دويل يستخدم يف األوضاع اليت تستلزم اختاذ قرارات                   )ك( 
 حرجة تتعلق بالتهديد والتخفيف من آثار الكوارث؛       

يد اخلصائص      زيادة التعاون الدويل يف اجلهود اهلادفة إىل الكشف وحتد                )ل( 
والتصور املقتَرح هو إنشاء فريق مماثل          . وختطيط البعثات والبحوث املتعلقة بتحويل املسار         

 للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي؛         

وضع وتنفيذ آلية لضمان متويل التكنولوجيات احلرجة واجلهود املتصلة ا                 )م( 
 مناقشات من أجل فهم املسائل ذات الصلة ووضع إطار          استهالل  . على املدى الطويل  

 الستخدام املتفجرات النووية قبل تبين ديد واضح؛          

صوغ اتفاقات دولية حتد املسؤولية املتصلة بالتنبؤ بارتطام أو باختاذ أو عدم               )ن( 
 اختاذ قرار بصدد خطر يهدد به جسم قريب من األرض؛               

ارسني يف جمال العلوم االجتماعية والسلوكية         جذب اهتمام املتخصصني واملم          )س( 
 وإبقاء ذلك االهتمام؛     

وضع استراتيجية لتوعية املسؤولني املنتخبني واحلكوميني وكذلك اجلمهور               )ع( 
بشأن طبيعة خطر األجسام القريبة من األرض وما الذي ميكن توقّعه فيما يتعلق بكشف                     

أن يكون الوقت املناسب لعرض تلك         وميكن  . األجسام القريبة من األرض واإلنذارات           
، الذي سيشهد السنة الدولية لعلم      ٢٠٠٩االستراتيجية واملبادرات ذات الصلة ا هو عام             

والسنة الدولية ينسقها االحتاد الفلكي الدويل،      ). http://www.astronomy2009.org(الفلك  
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د يف املناقشات املتصلة      وينبغي تعزيز مشاركة االحتا   . وقد أنشأ أمانة مركزية تعىن بالسنة
 باألجسام القريبة من األرض؛      

دراسة كيف ميكن أن تؤثّر عوامل اجتماعية مثل علم النفس الفردي                    )ف( 
واجلماعي والثقافة واملعتقدات السياسية والدينية يف اختاذ قرار بالتقدم حنو جمهود لتحويل               

 .مسار جسم قريب من األرض        

 كثر تفصيالً ملؤمتر الدفاع عن الكوكب على اإلنترنت   وميكن االطالع على تقرير أ - ٥٢
)http://www.aero.org/conferences/planetarydefense/ .(       ب فريق العمل بتقرير املؤمترورح

ومن املتوقّع أن يناقش فريق العمل هذه اإلجراءات املوصى ا خالل الدورة اخلامسة                             
 .واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية    

________ 


